
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
         
          
  
 
 

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România 

 

 

 

 

Nr. 30852/20 septembrie 2021 

 

 

 

Către, 

 ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 

 

 

REFERAT 
privind propunerea de ratificare/aprobare a Actului adiţional nr.14/2021 la Contractul de 

vânzare gaze naturale nr.8/2016 încheiat cu S Electrocentrale Bucureşti S.A. 

 

A. Scurt istoric 

Începând cu luna iulie 2016, relaţiile comerciale dintre SNGN Romgaz SA (Romgaz) şi                        

S Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN), în ceea ce priveşte livrarea gazelor naturale, s-au 

derulat în baza Contractului de vânzare gaze naturale nr.8/2016 şi a actelor adiţionale la acesta – 

pentru gaze naturale cu destinaţie NC (consumatori non-casnici), a Contractului de vânzare gaze 

naturale nr.9/2016 şi a actelor adiţionale la acesta – pentru gaze naturale utilizate la producerea de 

energie termică în centralele de cogenerare şi centralele termice destinate consumului populaţiei, 

precum şi a Contractului nr.VG35/2020 pentru gaze având aceeaşi destinaţie ca şi Contractul 

nr.9/2016, acesta din urmă nemaifiind prelungit prin acte adiţionale. 

Având în vedere următoarele: 

 Contractul nr.8/2016, aşa cum acesta a fost modificat şi completat cu actele adiţionale nr.1 ÷ 

nr.13, ultimul fiind încheiat pentru perioada 1 octombrie 2020 – 1 octombrie 2021; 

 Contractul nr.9/2016, aşa cum acesta a fost modificat şi completat cu actele adiţionale nr.1 ÷ 

nr.15, ultimul fiind valabil până la data de 31 martie 2020; 

 Contractul nr.VG35/2020 încheiat pentru perioada iulie 2020-septembrie 2021; 

 Încheierea pronunţată în data de 6 octombrie 2016 de către Tribunalul Bucureşti – Secţia a 

VII-a civilă, în Dosarul nr.35.304/2016, în temeiul art.71 alin.1 din Legea nr.85/20141, prin 

care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului SC Electrocentrale 

Bucureşti SA; 

 Prevederile art.772, coroborate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.10 din Legea nr.85/2014; 

                                                           
1 Legea nr.85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
2 “Art.77 
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 Hotărârea definitivă nr.1.239 din 14 iulie 2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – 

Secţia a VI-a civilă în Dosarul nr.35.304/2016, prin care: 

o “constată aplicabilitatea prevederilor art.77 alin.1 din Legea nr.85/2014 în privinţa 

Societăţii Naţionale de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaş şi, corelativ, calitatea de 

consumator captiv a debitoarei Elcen” şi, ca urmare, 

o “obligă pârăta Romgaz să nu schimbe, să nu întrerupă ori să refuze temporar 

furnizarea gazelor naturale către debitoare”; 

 în relaţia contractuală dintre Romgaz şi ELCEN, începând cu data deschiderii procedurii 

generale a insolvenţei împotriva ELCEN, sunt incidente prevederile art.77 alin.(1) din Legea 

nr.85/2014 şi, pe cale de consecinţă, în perioada de observaţie şi în perioada de reorganizare a 

ELCEN, Romgaz are obligaţia de a nu schimba, refuza ori întrerupe temporar 

furnizarea gazelor naturale către ELCEN.  

Plecând de la această obligaţie a neîntreruperii temporare a furnizării gazelor naturale în 

perioada de observaţie şi în perioada de reorganizare, relaţia contractuală dintre Romgaz şi 

ELCEN s-a prelungit prin încheierea de acte adiţionale succesive, iar din anul 2020 Contractul 

nr.9/2016 a fost înlocuit de Contractul nr.VG35/2020, prin care au fost convenite cantităţile de 

gaze naturale şi preţul acestora, 

în luna iunie 2021, ELCEN a transmis către Romgaz cererea de ofertă nr.18.477/16.06.2021 

(anexată prezentei) prin care ni se propune “prelungirea termenului de valabilitate a celor două 

contracte de vânzare-cumpărare (nr.8/2016 şi nr.VG35/2020) până la data de 30.09.2022 (adică 

pe durata anului gazier 2021-2022) prin încheierea actelor adiţionale corespunzătoare”.  

 

B. Cererea de ofertă şi oferta pentru anul gazier 2021-2022 

Prin cererea de ofertă nr.18.477 din 16 iunie 2021, ELCEN ne propune “prelungirea termenului 

de valabilitate a celor două contracte de vânzare-cumpărare (nr.8/2016 şi nr.VG35/2020) până 

la data de 30.09.2022 (adică pe durata anului gazier 2021-2022) prin încheierea actelor 

adiţionale corespunzătoare”, comunicându-ne şi cantităţile de gaze necesare. 

Solicitarea s-a făcut “în vederea continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică 

a populaiei Municipiului Bucureşti şi ţinând seama că producerea energiei termice se realizează 

în cogenerare şi că SNGN Romgaz SA Mediaş este ţinut în continuare faţă de Cumpărător de 

respectarea art.77 alin.1 din Legea nr.85/2014, Electrocentrale SA aflându-se în perioada de 

reorganizare”. 

Cererea de ofertă a fost transmisă cu respectarea prevederilor contractelor în vigoare, respectiv 

“cu minim 90 de zile înainte de expirarea perioadei de livrare prevăzute în contract”. 

La data de 21 iulie 2021, Romgaz a fundamentat, cu respectarea prevederilor Politicilor de 

comercializare aşa cum acestea au fost aprobate de Consiliul de Administraţie al Romgaz, oferta 

de livrare gaze către ELCEN Bucureşti. 

                                                                                                                                                                                             

(1) Orice furnizor de servicii – electricitate, gaze naturale […] – nu are dreptul, în perioada de observaţie şi în 

perioada de reorganizare, să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către debitor sau 

averea acestuia, în cazul în care acesta are calitatea de consumator captiv, potrivit legii. 

(2) Pentru serviciile furnizate în condiţiile alin.(1), debitorul are obligaţia de a achita contravaloarea acestora, având 

dreptul la un termen de plată de 90 de zile. În cazul în care contractele pe care debitorul le avea încheiate cu 

furnizorii de servicii menţionaţi la alin.(1) prevăd un termen de plată mai mic de 90 de zile, acesta se va modifica 

corespunzător la data deschiderii procedurii de insolvenţă. 

(3) […]. 

(4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin.(2), dacă debitorul nu achită creanţele născute după deschiderea procedurii 

insolvenţei, aferente serviciilor prestate, în termenul prevăzut de alin.(2), furnizorul de utilităţi este îndreptăţit să 

întrerupă furnizarea serviciilor. 

(5) Furnizarea serviciului va fi reluată după achitarea creanţelor născute după data deschiderii procedurii insolvenţei. 

[…]” 
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În perioada 4 august 2021 – 16 septembrie 2021, reprezentanţii celor două părţi au purtat 

negocieri legate de livrarea gazelor naturale pentru anul gazier 2021-2022, negocieri finalizate 

prin încheierea Actului adiţional nr.14 la Contractul de vânzare gaze naturale nr.8/2016. 

 

C. Propuneri 

Având în vedere: 

 informaţiile prezentate mai sus cu privire la Actul adiţional nr.14/2021 la Contractul de 

vânzare gaze naturale nr.8/2016 încheiat cu S Electrocentrale Bucureşti SA; 

 faptul că de la intrarea în insolvenţă şi până la momentul actual, S Electrocentrale Bucureşti 

SA nu înregistrează datorii restante privind contravaloarea gazelor naturale livrate de SNGN 

Romgaz SA; 

 faptul că Actul adiţional nr.14/2021 are o valoare estimată de 1.766.914.397,10 lei, fără TVA, 

ceea ce reprezintă 45,01% din cifra de afaceri a Romgaz (individual), potrivit situaţiilor 

financiare auditate aferente anului 2020; 

 prevederile art.52 alin.(1) din OUG nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.77, coroborate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.10 din Legea nr.85/2014; 

 Hotărârea definitivă nr.1.239 din 14 iulie 2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – 

Secţia a VI-a civilă în Dosarul nr.35.304/2016, prin care: 

o “constată aplicabilitatea prevederilor art.77 alin.1 din Legea nr.85/2014 în privinţa 

Societăţii Naţionale de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaş şi, corelativ, calitatea de 

consumator captiv a debitoarei Elcen” şi, ca urmare, 

o “obligă pârăta Romgaz să nu schimbe, să nu întrerupă ori să refuze temporar 

furnizarea gazelor naturale către debitoare”, 

supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor următoarea propunere de hotărâre: 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ratifică/aprobă Actul Adiţional nr.14/2021 la 

Contractul de vânzare gaze naturale nr.8/2016 încheiat cu S Electrocentrale Bucureşti SA. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Aristotel Marius JUDE 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC, 

Răzvan POPESCU 

 

Director Direcţia Comercializare Energie, 

Radu Costică MOLDOVAN 


